
0 
 

 

 

 
 

 واأَلَساِس الِبَناِء َمْتُن
 ِفتَّْصِريِفي ِعْلِم ال

 اِنيَزِمـال ُحْرَشَو ،يِفِرْصالتَّ ِمْلِعِل ُةَرَشالَع ُئاِدَبَمـومعه ال
 ، وَتْلِخيُص َمْتِن الِبَناِءيِِّفيِرْصتَّال

 

 

 

 ِاْعَتَنى ِبِه َوَضَبَط َنصََّه
 َوَعلََّق َعَلْيِه

يُِّرْيـَحالُب يٍدِعَس ُنْب ُدمََّحُمِزَياٍد  وُبَأ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ ََنحَمُدهُ  َد ّلِِلَّ َمح تَِعينُهُ  إِنَّ اْلح ُ فََل  ،َونَسح ِدهِ اّلِلَّ ِللح فََل  ،ُمِضلَّ َلُ  َمنح َيهح َهاِدَى  َوَمنح يُضح
نح َل  ،َلُ 

َ
َهُد أ شح

َ
َدُه َل  إَِلَ إِلَّ َوأ ُ وَحح يَك َلُ   اّلِلَّ نَّ ُمَ  ،ََشِ

َ
ًدا َعبحُدُه َورَُسوُلُ َوأ  .مَّ

ا َبْعد   مَّ
َ
 ،أ

فهذا ضبط ملنت ابلناء يف علم اتلرصيف، نافع إن شاء اهلل، وقد ذكرُت معه مبادئ 
علم اتلرصيف، وبيان املزيان الرصيف، ثم ختمته جبدول اخترصُت فيه منت ابلناء 

، وأن يتقبل للطلب، فأسأل اهلل أن يكون نافعا ة إخلل، وزدتُه فوائد نافعريبغ
 مين، إنه هو السميع العلم.

 أبو زياد
 

  



1 
 

 
يِف  َمَباِدئ  ِعلِْم اتلَّْْصِ

 ِفيِرـْصَتِعْلِم ال َمَباِدُئأوال: 

 :مجعت ها يف بيتني
حَمبَادِ  إنَّ  ِرَفنَّ َعَشـَرهح  يال  فثََمَرهح  ُخَذنح  وًع ُض وح مَ وَ  اد  حَ  فَاعح
ح وَ  ل  ائِ سَ مَ  م  كح حُ  تُِمد  ع  اسح تُِمدح  وَضح ل  اعح بَة  َوفَضح م  َونِسح  ِاسح

 أوال: َحدُُّه
، يل  ِص فْ اتلَّ ، وان  يَ ، والَ ي  يِ غْ واتلَّ  ،يل  وِ حْ اتلَّ »راد به ويُ  ُق لَ : ُيطح  يف اللغةيف  ْْصِ اتلَّ 

 .«ذلك من املعاين ، وغي  يم  سِ قْ واتلَّ 
ُصول   ِعلحم  " :قال ابن احلاجب: اصطالحاو

ُ
َواُل  بها ُيعحَرُف  بأ حح

َ
بحنِيَةِ  أ

َ
 اليت الََكِمِ  أ

 ."اب  بإِعحر ليست
ول  »قوهل: ف ص 

 
 أي: قواعد علم اتلرصيف.  .«ِعلٌْم بأ

ْحَوال   بها ي ْعَرف  »وقوهل: 
َ
بْنَِيةِ  أ

َ
بها َهيحئَاُت الََكََمـاِت العربية  أي: ُيعحَرُف  .«الََكِمِ  أ

َكنَاُت وعدد اْلروف والرتتيب.  ِمنح حيث اْلراكت والسَّ
يبحث علم اتلرصيف ألن نلحو؛ َخَرَج به علم ا .«بإِْعَراب   ليست اليت»وقوهل: 

ِو، فهو علم َيبحَحُث يف أواخِر الََكِِم ِمنح َحيحُث يف  َواِسِطِه، خبلف انلَّحح
َ
َوائِِل الَكم وأ

َ
أ

رَتُِك اتلرصيف مع انلحو لَِكنح ل من حيث اإلعراب 
اإلعراُب وابِلنَاُء، وقد يَشح

 اإلداغم، أو حذف أحد الساكنني. وابلناء، وإنما من حيث
 ان  عَ مَ ـلِ  ة  فَ لِ تَ خح ـمُ  ة  لَ ثِ إىل أمح  دِ احِ الوَ  ِل األصح  يُل وِ حح ـهو تَ " :ْْنَانِـي  الزَّ  قالو

 "، وهذا اْلد العميل اتلطبييق.إل بها ُل ُص حح ـل تَ  ة  ودَ ُص قح مَ 
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يِف  َمَباِدئ  ِعلِْم اتلَّْْصِ

أي: لك أصل يقبل أن يتحول، فيشمل املصدر  .«الَواِحدِ  األْصلِ  تَـْحِويل  »فقوهل: 
ىلع مذهب ابلرصيني، ويشمل السم املنسوب إيله، اذلي هو أصل املشتقات 

األصل »والسم اذلي يُثىن وُُيمع، والسم اذلي يُصغر، فهذا لكه داخل يف قول: 
 .«الواحد

ـْخَتلَِفة   أْمثِلَة   إىل»وقوهل:  وَدة   لَِمَعان   م   .«َمْقص 
َب »، هذا مصدر يُشتق منه املايض، فتقول: «ََضْب  »مثل:   ، واملضارع«ََضَ

وٌب »، واسم املفعول «َضارٌِب »، واسم الفاعل «اَْضِْب »، واألمر «يَْْضِب  » ، إىل «َمْْض 
اِت، تَقَّ لك مثال من األمثلة الُمحول إيلها فاملصدر أصل واحد، و غري ذلك من الُمشح

، غري اسم الفاعل ، واألمرغري األمر ، واملضارعل معىن، فاملايض غري املضارع
 املفعول، إلخ..واسم الفاعل غري اسم 

، وإذا نسبَت «، وزيودزيدان، وزيدون»؛ إذا ثنيتَه أو مجعتَه قلَت: «زيد»وَنو: 
يَيْ »، وإذا صغرتَه قلَت: «زيدي  »إيله قلَت:  ؛ فزيد أصل واحد، ولك مثال من «د  ز 

 األمثلة املحول إيله ل معىن خيتلف عن غريه.
 ل املعاين ل بهذه األمثلة املتنوعة.َيعحيِن: ل حتص «.إال بها ل  ص  ال َتْ »وقوهل: 

ثانيا: َمْوُضوُعُه
نَةً  ها أسماءً ن حيث كونُ العربية مِ  الَكمات فَ  ، أو أفعالُمتََمكِّ ن ، ومِ ةً ُمترََصِّ
ِ وَ أحَ  حيث معرفةُ  ، ،ب  لح ، وقَ ل  َل ، وإعح ة  حَّ ِص  نح ا مِ هَ ال َصالَة 

َ
 إلخ. وأ
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يِف  َمَباِدئ  ِعلِْم اتلَّْْصِ

 .ثالثا: َثَمَرُتُه
 فهم الكتاب والسنة.

 )إجياز اتلعريف يف علم اتلَّْصيف(:ابن مالك يف مقدمة قال 
ُف تَ ، ويَ ةُ العليَّ  وَُّف إيله الِهَممُ شَ تَ علم  تَ  فإنَّ اتلَّرصيَف "  اِْلَكمِ  وحُ ُض عليه وُ  وقَّ

َفًل  انلَّحوِ  أبواِب  نح مِ  حُ تَ فح العربية، ويَ  ُل ما اكن ُمقح  ."ما اكن ُُمحَمًل  وِلِ ِمنح أُص  ، وُيَفصِّ
 : ْسَبـُتـُهِنرابعا: 

 ِ رَتُِك نُ ايُ بَ ـه إىل غريه من العلوم اتلَّ سبتُ هو أحد علوم لسان العرب، ون
، وقد يَشح

 .مع غريه من العلوم يف بعض املباحث
 .خامسا: َفْضُلُه

 مِ 
َ
سبة، توقف ضبط أبنية الَكم، واتلصغري والنِّ علوم اللسان، فعليه يُ  لِّ جَ ن أ

به و القيايس والشاذ، واإلداغم واإلبدال،و ومعرفة اجلموع واتلثنية، والسمايع
 .تقاق إل بهشإىل معرفة ال ُل وَص ل يُ و ،اللغة العربية ُظ فَ حُتح 

 .سادسا: َواِضُعُه
تَِقل   ِنيًفا ُمسح ُل َمنح َصنََّف فيه تَصح وَّ

َ
، وأ َؤِلـيُّ املاِزِِنُّ  انَ مَ ثح أبو عُ هو أبو األسود ادلُّ

يِف »يف كتاب  ِ  .«اتلَّرصح
 .اْسُمُهسابعا: 

يِف، وُيطلق انلحو عند املتقدمني شامل اتلرصيف. علم ِ حِف، وعلم اتلَّرصح الرصَّ
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يِف  َمَباِدئ  ِعلِْم اتلَّْْصِ

 .ثامنا: اْسِتْمَداُدُه
 .العرب ولسان والسنة الكتاب يُستمد من

 .َتَعلُِّمِه تاسعا: ُحْكُم
ُم مسألة معينة أو  ىلع كفاية فرض األمة، وقد يَتعني ىلع املجتهد إذا توقف َفهح
 . يشء منهَفتحَوى ىلع

 .عاشرا: َمَساِئُلُه
 واالشتقاق، واحلذف، والقلب، واإلبدال، واإلعالل، واملزيد، املجرد»منها: 

«.إلخ.. الساكنني واتلقاء واإلداغم، اجلموع، وأوزان واتلثنية، وانلقصان، والزيادة



5 
 

 
يِف   الِمزيَان  اتلَّْْصِ

 الـِمـيَزاُن الـتَّْصـِريِفـيُّثانيا: 

ِفيُّوَن  وََضعَ  ح وُ الرصَّ ِفَّ »ُه مزيانا َسمَّ ْ لضبط ومعرفة أحوال  ؛ وذلك«الِمزيَاَن الْصَّ
 :ووضعوا هل عدة ضوابطأبنية الَكم، 

اًل  وَّ
َ
نَّ أكحَثَ  اعتربوا أصول الَكمات العربية ثلثة أحرف؛ :أ

َ
لكمات  وذلك أل

ا اكنت الَكمـات الرباعية  واللغة العربية ثَلثية، سواء اكنت أسماء أ أفعال، فلمَّ
ألن  ؛َقلَّ من اثللثية جعلوا أصل املزيان الصـريف ىلع ثلثة أحرفواخلماسية أ

القواعد إنما تُوضع ىلع األكث ل األقل، ولو جعلوا أصول الَكمات رباعية أو 
مخاسية لضطروا إىل اْلذف، فلمـا جعلوها ثلثية اكن املصري أن يُزاد ىلع 

ة عندهم أسهل من اثللثية عند الوزن حرف أو حرفان أو ثلثة، والزياد
 اْلذف.

عند الوزن بالفاء والعني واللم، فأعطوا  اثللثيةَ  : قابلوا هذه األحرَف ثَانًِيا
َم؛ فأصبح عندنا  اْلرَف األول الَفاَء، واْلرف اثلَّاين العني، واْلرف اثلالث اللَّ

 .َوزحن  وَموحُزون  
 فإن قلَت: ملاذا اختاروا الفاء والعني والالم؟

من أعم األصول ىلع  «الفاء مع العني مع الالم»هذا األصل : ألن قلت  
اإلطلق، فيصدق ىلع لك حدث أنه فعل، فإذا قمَت يُسىم فعل، وإذا نمَت يُسىم 

 فعل، وإذا أكلَت يسىم فعل، إلخ..
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يِف   الِمزيَان  اتلَّْْصِ

 فإن قلَت: ما وزن ََضََب؟

َب »وزُن  :قلت   ، «مةعني الَك»، والراء «فاء الَكمة»، فالضاد «َفَعَل »هو  «ََضَ
 .«الم الَكمة»وابلاء 

 فإن قلَت: أال يوجد فعل أو اسم ىلع حرفني أو حرف؟
: ل يكون السم املترصف والفعل ىلع حرف حرفني ابلتة، وإذا وجدنا قلت  

، »َنو: اسما ىلع حرفني  فل بد أن يكون هناك حرف مذوف، أما  «َدم   وأيد 
  مبحث للرصفني فيها.األسماء املبنية فتوجد ىلع حرف وحرفني، وهذه ل

 فإن قلَت: ماذا فعلوا مع الَكمـات اليت زادت ىلع ثالثة أحرف؟

 الَكمات الزائدة ىلع ثلثة أحرف ل خترج عن أربعة أحوال: :قلت  
 :احلالة األوىل

وضعها الواضع ابتداء  أي:أن تكون الزيادة أصلية بسبب أصل الوضع، 
 ؟فماذا نفعلكما سبق بيانه،  «َفَعَل »ان ىلع واملزي ،«َدْحَرجَ »ىلع أربعة أحرف مثل: 

، «َفـْعلَـَل »ىلع وزن  «َدْحَرجَ »نَزيد لًما ثانية يف نهاية الَكمة، فتصري : ج
نَّا العنَي يف الوزن كما تَلحَحُظ؛ ألن عني الَكمةف ساكنة يف -اليت يه اْلاء-َسكَّ

نَا أحرف املزيان كأحرف املوزون، وكذا تقول   «َجْعَفر  »يف َنو  املوزون، وَضبَطح
 .«َفْعلَل  »ىلع وزن 
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يِف   الِمزيَان  اتلَّْْصِ

يَفح  لم   أصول اكنت الَكمة ىلع مخسة أحرففإذا   «َسَفرَْجل  »َنو:  ؛نزيد َحرح
ل  »ىلع وزن 

 .«َفـْعـلَـّ
وليس عندنا يف الفعل أكث من أربعة أحرف أصول، فإذا وجدَت فعل 

 ا.مخاسيا أو سداسيا فاحكم بكون اْلرف اخلامس أو السادس زائد
اسما  وليس عندنا يف السم أكث من مخسة أحرف أصول، فإذا وجدَت 

 سداسيا أو سباعيا فاحكم بكون اْلرف السادس أو السابع زائدا.
 :احلالة اثلانية

 «َجلَْبَب »َنو  ؛أن تكون الزيادة بسبب تَـكرار حرف من األحرف األصلية
كما سيأيت بيانه، فيف  «لََل َفعْ »فَِزيَدتح عليه ابلاء إلْلاقه بوزن  «َجلََب »أصله 

، «َفـْعـلَـَل »ىلع وزن  «َجلَْبَب »: فنقولهذه اْلالة أيضا نزيد لما ثانية يف الوزن، 
َف العني َنو  جَ »ولو اكن الفعل ُمَضعَّ نَا العنَي يف املزيان أيضا، فنقول:  «َخرَّ فح َضعَّ

جَ » ـَل »ىلع وزن  «َخرَّ جَ »، ول يقال: «َفـعَّ ، ول «َفْرَعَل »أو  «َفْعَرَل » ىلع وزن «َخرَّ
 .«َفْعَبَل »أو  «َفْعلََب »ىلع وزن  «َجلَْبَب »يقال: 

 :احلالة اثلاثلة
أن تكون الزيادة يف الَكمة بسبب حرف زائد ليس من أصل الَكمة وليس 
بتَـكرار حرف أصيل، وهذا انلوع اثلالث مصور يف حروف معينة وىه ُمموعة 

تْل م  »يف لكمة 
َ
َويْس  َهْل َتَنام  »يف لكمة ، أو «يَهاونِ َسأ

 
، «أَمان  وتَْسِهيل  »أو يف لكمة  ،«أ

الزيادة، وليست مصورة يف هذه اْلروف ىلع  وتَُسىمَّ حروَف أو غري ذلك، 
 اتلحقيق.
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يِف   الِمزيَان  اتلَّْْصِ

 ؟فماذا نفعل يف هذه احلالة
 اْلرف الزائد يف الوزن.نقوم بتزنيل نَِزُن الَكمة كما يه، ُثمَّ : ج

-، واهلمزة «َكر مَ »اهلمزة زائدة فيه؛ ألن أصله  ،«أْكـَرمَ » الفعل مثاٌل ذلك:
ونِيَها»من حروف  -كما سبق بيانه تْل م 

َ
نقوم بتزنيل اهلمزة  هُ نَ زِ ، فإذا أردنا أن نَ «سأ

 «أْكـَرمَ »الزائدة يف املزيان، ثم نَضبط حروف املزيان كحروف املوزون، فنقول: 
ْفَعَل »ىلع وزن 

َ
 حروف الزيادة. ذا نفعل يف بايقك، و«أ

، ومثله يف األسماء، فنقول يف َنو «اِْسَتْفَعَل »ىلع وزن  «ْسَتْغَفرَ ا»الفعل ف
« ِ َْتِهد  »، و«َفاِعل  »ىلع وزن  «م  ـَقائ ْفَتِعل  »ىلع وزن  «ُم   ، وهكذا.«م 

وقد حَتحُصُل يف الَكمة زيادتان لك منهما خمتلفة عن األخرى، فنَـِزيُد لِِكَ 
مع زائدتان،  فيه ، فاهلمزة والواو«اِْعَشْوَشَب »لفعل اكان، الزيادتني يف املزي

نُي، تضعيف  : زيادة حرف ليس من أصل األوىل: حصل فيه زيادتان، إذنالشِّ
يه اليت : تَـكرار عني الَكمة واثلانيةالَكمة وليس بتَـكرار حرف أصيل، 

َب »وُسِمَع أيضا من باب  «َعِشَب، َيْعَشب  »؛ ألن الفعل أصله «الشني»  .«َعش 
 ؟فماذا نفعل يف مثل هذه اْلالة اليت َحَصَل فيها ِزَياَدتَانِ 

ِ يف اإلجابة َياَدتنَيح ىلع وزن  «اِْعَشْوَشَب »، فنقول: املزيان: نقوم بتزنيل الزِّ
 ا العني.نَ رح رَّ ، وكَ والواوَ  زِدحنَا اهلمزةَ : إذن، «اِْفَعْوَعَل »

 :احلالة الرابعة
ف  أو قَلح  ب  يف املوزون َحَصَل حذف أو قلب يف املزيان.إذا َحَصَل َحذح
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يِف   الِمزيَان  اتلَّْْصِ

 :فمثال احلذف
، ُحذفت ايلاء اليت يه لم «َفاِعل  »ىلع وزن  «قَاِض »أصلها  «َقاض  »لكمة 

 .«َفاع  »الَكمة من املوزون، فحذفناها من املزيان، فتكون ىلع وزن 
َََق ساكنان، فحذفنا األول منهما«ق ْوْل »أصله  «ق ْل »: ومثله وهو عني - ، ِاتلح

 ىلع مذهب «ِسْموٌ »أصله  «اْسمٌ »: ومثله، «ف ْل »ىلع وزن  «ق ْل »فأصبح  -الَكمة
ابلرصيني، ُحذفت منه الواو اليت يه لم الَكمة، وَدخلت عليه همزة الوصل، 

 .«افع  »ىلع وزن  «اْسمٌ »فيكون 
ِم، ُحذفت الو«اْعل  »ىلع وزن  «اْسمٌ »وعند الكوفيني  او ؛ ألنه مشتق من الوَسح

 اليت يه فاء الَكمة ودخلت عليه همزة الوصل.
، ىلع «يَْوِعد  »معتل الفاء بالواو، والقياس يف مضارعه  «َوَعدَ »: الفعل كذلك

َتيحَها  -اليت يه فاء الَكمة- فُحذفت منه الواو «َيْفِعل  »وزن  لوقوعها بني َعُدوَّ
 .«يَِعل  »ىلع وزن  «يَِعد  »الكرسة وايلاء، فصار 

 : تنبيه
ُلُ كمـا إذ ا حصل قلب يف املوزون بسبب إعلل فل نفعل فيه شيئا، بل ُننَـزِّ

: «َفَعَل »ىلع وزن  «َقاَل »هو يف املزيان، فنقول يف مثل:  ىلع وزن  «َقاَل »، ول َنُقولح
، حَتركت الواو وانفتح ما قبلها فُقلبت ألفا، فأصبح «َقَوَل »؛ ألن أصله «َفاَل »
 .«َقاَل »

 :ومثال القلب
أو « وَِحَد ََيِد  »، وهو اسم فاعل من «َواِحد  »هو مقلوب  «َحاِدي»سم الفاعل ا
دَ »ِمن  د   ََيِد وَح  ، فدل ذلك ىلع كون «َووَِحيدٌ  َواِحدٌ  فهو ،وََحاَدًة وو حوَدةً  ويَوْح 
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يِف  َمَباِدئ  ِعلِْم اتلَّْْصِ

فحصل ل قلب، فأصبحت  ،«َفاِعل  »ىلع وزن  «وَواِحدٌ »، «َواِحد  »مقلوب  «َحاِدي»
ثم قُلبت  «َحاِدوْ »ياًء يف نهاية الَكمة من  «َواِحد  »يف  -الَكمة اليت يه فاء-الواو

ألنه منقوص، فتقول فيه:  ؛هياؤ، ثم ُحَذفُت «َحاِدي» فهوللمناسبة،  اءً الواو يَ 
لم تتغري، ثم قُدمت لُم الَكمة اليت يه ادلال ىلع فيه ، فاأللف الزائدة «َحاد  »

لُوُب  «َجاه»: ومثله، «لِفَع » ىلع وزنالفاء اليت يه الواو، فأصبح   «وَْجه  »َمقح
َمتح   .«َعَفَل »،  ثم قُلبِت الواو ألفا، فأصبح وزنه «جوه»: أيه ىلع عينه، فاؤ قُدِّ

يَِس »: ومثله
َ
ِس »من  «أ

ْ
يَِس »قُلبت اهلمزة ماكن ايلاء فأصبح  «ايَلأ

َ
ىلع وزن  «أ

 .«َعِفَل »
، أو بانلدرة، أو باالشتقاق»فقد يكون  القلب عند الرصفيني ل أحوال؛و

 .«باتلصحيح، أو غي ذلك
هذا باختصار شديد، وهو أقل ما يُقال يف املزيان الرصيف.
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 
 

 

 

 

 

 واأَلَساِس َمْتُن الِبَناِء
يف ِعْلِم التَّْصِريِف
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

 ِ بحَواَب اتلَّرصح
َ
نَّ أ

َ
لَمح أ  ِستَّة  ِمنحَها لِلثَُّلِِثِّ الُمَجرَِّد. ،ثُوَن بَابًايِف مَخحَسة  َوثََل ِاعح

 1  الَباُب اأَلوَُّل
ون ه  َموْ ، «َفَعَل َيْفع ل  » تُوًحا ، وََعَل «نََْصَ َيْنْص   » :ز  ِلِه َمفح ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح

َ
َمتُُه أ

ِديَِة اَغبِلًا، َوقَدح  ُموًما يِف الُمَضاِرِع، َوبِنَاُؤُه لِلتَّعح  يَُكوُن َلِزًما ِمثَاُل يِف الَمايِض َوَمضح
ي  ًرا. َوِمثَاُل ََنْو  الُمتََعدِّ ِزمِ : نرََصَ َزيحد  عمح .َِنْو   اللَّ  : َخَرَج َزيحد 

ي َتَعدِّ َل الحَفاعِ َوالم  ُعوِل بِِه. : ُهَو َما َيتََجاَوُز فِعح : ُهَو َما لَمح زِم  الَّ َوالِل إىِل الَمفح
ِسِه.َيتََجاَوزح فِعحَل الَفاِعِل إىَِل ا ُعوِل بِِه بَلح َوَقَع يِف َنفح  لَمفح

 الَباُب الثَّاِني
ون ه  ، «َفَعَل َيْفِعل  » َب يَْْضِب  » :َمْوز  تُوًحا َمتُُه وََعَل ، «ََضَ ِلِه َمفح ُ ِفعح نح يَُكوَن َعنيح

َ
أ

ِديَِة اَغبِلًا، َوقَ  يحًضا لِلتَّعح
َ
ُسوًرا يِف الُمَضاِرِع، َوبِنَاُؤُه أ ِزًما. دح يَُكوُن َل يِف الَمايِض َوَمكح

ي  ًرا. َوِمثَاُل ََنْو  ِمثَاُل الُمتََعدِّ ِزمِ : ََضََب َزيحد  عمح .ََنْو   اللَّ : َجلََس َزيحد 

                                                            

: " وهو من ابلاب األول"، فإنما يريد به هذا ابلاب اغبلا، وكذا الرتتيب ىلع ما سيأيت إذا قال أحد من الْصفيني -1
 ،  -حفظه اهلل -أن بعضهم يقدم ويؤخر فيها، وقد مجعها شيخنا ممد يلع آدم األثيويب  غريمن األبواب يف الَعدِّ

 :فقالائد السمية، يف الفو
ِ  ِثَّ اَل اثل   َل عْ وا الفِ ط  بَ َض  دْ قَ    اذَ إ
 ے 
  

ــاكن م   *** ــجَ ـ ِ دً رَّ ـ ــتَّ سِ ا ب  اذَ خ   ة  ـ
 فَ    

َ
  ل  وَّ أ

َ
 رَ ـــــصــَ نَ  اب  بَ  اِب وَ بْ األ

  
 ىرَ ا جَ يً انِ ثَ  ب  رِ ـْض تَ  ْت بَ رَ ـضَ وَ  ***

ِ  ح  ـتَ فْ تَ  ْت ـحَ تَ فَ وَ      دْ رَ ا وَ ـاثِلً ث
  

ِ رَ  م  ـلَ عْ تَ  ْت ـمَ لِ عَ وَ  ***  د ْ ـعَ ا ي  عً اب
َ  ْت فَ َش  وَ      س  امِ خَ  اٌب بَ  ف  ْش  ت

  
 س  ادِ سَ  اٌب بَ  ب  سِ َتْ  ْت بَ سِ حَ وَ  ***

 واكن الشيخ قد نظمها يف الطبعة األوىل للكتاب بطريقة أخرى غري اليت ذكرتُها.   
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 الَباُب الثَّاِلُث
ون ه  َموْ ، «َفَعَل َيْفَعل  » توًحا يِف ، وََعَل «َفَتَح َيْفَتح  » :ز  ِلِه َمفح ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح

َ
َمتُُه أ

وح َل الَمايِض َوا
َ
ِلِه أ ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح

َ
ُمُه َواِحًدا ِمنح ُحُروِف اْلَلحِق، لُمَضاِرِع بََِشحِط أ

 : ، َوالَهْمَزة  َويِهَ ِستَّة  ، َوالَهاء  ، َوالَغنْي  ، َوالَعنْي  ، َواخَلاء  ِديَِة اَغبِلًا، احَلاء  يحًضا لِلتَّعح
َ
. َوبِنَاُؤهُ أ

ي  َزًما. ِمثَاُل َوقَدح يَُكوُن َل  : َذَهَب ََنْو   ِزمِ اللَّ : َفتََح َزيحد  ابَلاَب. َوِمثَاُل ََنْو  الُمتََعدِّ
.  َزيحد 

 الَباُب الرَّاِبُع
ُسوًرا ، وََعَل «َعلَِم َيْعلَم  » :ُزونُهُ ، َموح «َفِعَل َيْفَعل  » ِلِه َمكح ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح

َ
َمتُُه أ

توًحا يِف الُمَضاِرِع،  ِديَِة اَغبِلًا، َوقَدح يَُكوُن َل يِف الَمايِض، َوَمفح يحًضا لِلتَّعح
َ
ِزًما. َوبِنَاُؤُه أ

ي  لََة. َوِمثَاُل ال: َعِلَم َزيح ََنْو  ِمثَاُل الُمتََعدِّ
َ
أ . : وَِجَل ََنْو  ِزِم لَّ د  الَمسح  َزيحد 

 الَباُب اخَلاِمُس
َل َيْفع ل  » ن  » :ُزونُهُ ، َموح «َفع  َن ََيْس   وََعَل . «َحس 

َ
ُموًما َمتُُه أ ِلِه َمضح ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح

.ََنْو   ؛ِزًما َوالُمَضاِرِع، َوبِنَاُؤُه َل يَُكوُن إِلَّ َل يِف الَمايِض   : َحُسَن َزيحد 
 الَباُب السَّاِدُس

ِلِه َمتُُه وََعَل . «َحِسَب ََيِْسب  » :، َموحُزونُهُ «َفِعَل َيْفِعل  » ُ فِعح نح يَُكوَن َعنيح
َ
أ

ُسوًرا يِف  ِديَِة اَغبِلًاَمكح يحًضا لِلتَّعح
َ
ِزًما. ، َوقَدح يَُكوُن َل   2   الَمايِض َوالُمَضاِرِع، َوبِنَاُؤُه أ

ي  ًرا فَاِضًل ََنْو  ِمثَاُل الُمتََعدِّ ِزِم . َوِمثَاُل : َحِسَب َزيحد  َعمح . 3  : َورَِث َزيحد  ََنْو  اللَّ
                                                            

 بل يأيت للزوم اغبلا، وقد يكون متعديا. -2

نح يأيت لزما، ولم يأت يف القرءان إل م «َورَِث »ن؛ ألن الفعل لاكن أحس« َث رِ وَ »لو مثل بغري الفعل  -3
َ
عديا، كما قال تقَلَّ أ

لَْيَمان   َوَورَِث »تعاىل:  ودَ  س  بََواه   َوَورِثَه  »، وقال تعاىل: [16:انلمل]« َداو 
َ
 .[11النساء: ] «أ
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 َثُة َأْنَواٍع:ِثيِّ َوُهَو َثَلاى الثَُّلاَعَلَواْثَنا َعَشَر َباًبا ِمْنَها ِلَما َزاَد 
َو َما زِيَد فِي : َوه  ل  وَّ

َ
َو ثاََل  ،ِه َحْرٌف َواِحٌد ىلَعَ اثل اَلِثِّ انلَّْوع  األ بَْواب  َوه 

َ
 :ثَة  أ

 الَباُب اأَلوَُّل

ْفَعَل ي ْفِعل  إِْفَعااًل »
َ
ْكَرَم ي ْكرِم  إِْكَراًما» :، َموحُزونُهُ «أ

َ
نح يَُكوَن تُُه مَ وََعَل . «أ

َ
أ

ِديَ  . َوبِنَاُؤُه لِلتَّعح ِلِ وَّ
َ
َزِة يِف أ ، بِِزَياَدِة الَهمح ُرف  حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
ِة اَغبِلًا، َوقَدح يَُكوُن َماِضيِه ىلَعَ أ

ي َل  ًرا. َوِمثَاُل ََنْو  ِزًما. ِمثَاُل الُمتََعدِّ َرَم َزيحد  َعمح كح
َ
ِزِم : أ بََح الرَُّجُل ََنْو  اللَّ صح

َ
 .: أ

 الَباُب الثَّاِني

َل » ل  َتْفِعْياًل َفعَّ َيًا» :، َموحُزونُهُ « ي َفعِّ ح  َتْفر  َح ي َفرِّ نح يَُكوَن َمتُُه وََعَل . «َفرَّ
َ
أ

ِلِه،  ِ فِعح ِ ِمنح ِجنحِس َعنيح َ الَفاِء َوالَعنيح ُرف  بِِزَياَدةِ َحرحف  َواِحد  بنَيح حح
َ
َبَعِة أ رح

َ
َماِضيِه ىلَعَ أ

 ِ ِل َوبِنَاُؤهُ ل ِثرِي اَغبِلًا، َوُهَو قَدح يَُكوُن يِف الِفعح بََة. َوقَدح يَُكوُن ََنْو   ؛لتَّكح : َطوََّف َزيحد  الَكعح
ُعولِ : َموََّت اإِلبِ ََنْو   ؛يِف الَفاِعِل   ََنْو   ؛ُل. َوقَدح يَُكوُن يِف الَمفح

َ
 بحَواَب.: َغلََّق َزيحد  األ

 الَباُب الثَّاِلُث

فَ َفاَعَل » َقاتَلًَة َوقَِتااًل َقاتََل » :، َموحُزونُهُ «اَعلًَة َوفَِعااًل َوفِيَعااًل ي َفاِعل  م  ي َقاتِل  م 
َ الَفاِء َمتُُه وََعَل . «َوقِيَتااًل  ِلِف بنَيح

َ
ُرف  بِِزَياَدِة األ حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
أ

. َوبِنَا ِ َ اِل َوالَعنيح نِي اَغبِلًا، َوقَدح يَُكوُن لِلَواِحِد. ِمثَاُل الُمَشاَرَكِة ثحنَ ُؤُه لِلحُمَشاَرَكِة بنَيح
 ِ َ اِلثحننَيح ح ََنْو   ؛بنَيح ًرا. َوِمثَاُل ال  .: قَاتَلَُهُم اهللُ ََنْو   ؛َواِحدِ : قَاتََل َزيحد  َعمح

َو َما زِيَد فِيِه َحْرَفاِن ىلَعَ اثل اَل  َجرَّدِ انلَّْوع  اثلَّايِن: َوه  بَْواب  َوه   ،ِثِّ الم 
َ
:َو ََخَْسة  أ



15 
 

 
َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 الَباُب اأَلوَُّل
« ِ ِ » :َموحُزونُهُ  ،«ْنَفَعَل َيْنَفِعل  انِْفَعااًل ا نح وََعَل . «َيْنَكِس  انِْكَساًرا نَْكَسَ ا

َ
َمتُُه أ

. َوبِنَاُؤُه لِلُمَط  ِلِ وَّ
َ
َزِة َوانلُّوِن يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
اوََعِة، يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

َطاَوَعةِ  ُعوِلِ َوَمْعىن الم  ي بَِمفح ِل الُمتََعدِّ ِء َعنح َتَعلُِّق الِفعح ثَِر الََشح
َ
: ََنْو   ؛: ُحُصوُل أ

ثَر  َحَصَل َعنح َتَعلُِّق 
َ
َكرَسحُت الزَُّجاَج فَانحَكرَسَ َذلَِك الزَُّجاُج؛ فِإِنَّ انحِكَساَر الزَُّجاِج أ

ي ُهَو الِفعحُل  ِ ِ اذلَّ ي.الَكرسح   الُمتََعدِّ

 الَباُب الثَّاِني
« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «ْفَتِعل  اْفتَِعااًل ْفَتَعَل يَ ا نح يَُكوَن وََعَل . «جَيَْتِمع  اْجتَِماًع ْجَتَمَع ا

َ
َمتُُه أ

. وَ  ِ َ الَفاِء َوالَعنيح ِلِ َواتَلاِء بنَيح وَّ
َ
َزِة يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
بِنَاُؤُه َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

يحًضا
َ
تََمَع َذلَِك اإِلبُِل. اإِلبِ : مَجَعحُت ََنْو   ؛لِلَمَطاوََعِة أ  َل فَاجح

 لَباُب الثَّاِلُثا
« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «َيْفَعل  اْفِعاَلاًل  ْفَعلَّ ا نح يَُكوَن  َمتُهُ وََعَل . «ْْحَرَّ ََيَْمر  اْْحَِراًراا

َ
أ

ُرف  بِزِ  حح
َ
ِلِ يَ َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ وَّ

َ
َزِة يِف أ ِلِه يِف ِس َل وََحرحف  آَخَر ِمنح ِجنح  اَدِة الَهمح ِم فِعح

ِزمِ نَاُؤُه لُِمبَالََغة آِخِرهِ. َوبِ  حَوانِ َوقِْيَل  ،اللَّ ل
َ
حَواِن َوالُعيُوِب. ِمثَاُل األ ل

َ
. : اِ ََنْو   ؛: لأِل َرَّ َزيحد  ْحح

.: اِ ََنْو   ؛َوِمثَاُل الُعيُوِب  َورَّ َزيحد   عح
 الَباُب الرَّاِبُع

اًل » ل  َتَفع  َل َيَتَفعَّ نح يَُكوَن َمتُُه وََعَل . «تََكلََّم َيَتََكَّم  تََكل ًما» :، َموحُزونُهُ «َتَفعَّ
َ
أ

 َ ِلِه بنَيح ِ فِعح ِلِ وََحرحف  آَخَر ِمنح ِجنحِس َعنيح وَّ
َ
ُرف  بِِزَياَدِة اتلَّاِء يِف أ حح

َ
َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

. َوبِنَاُؤُه لِلتَََّكُِّف،  الَفاءِ  ِ ؛: حِتحِصيُل اَوَمْعىن اتلَََّك ِف َوالَعنيح لُوِب َشيحئًا َبعحَد يَشء   لَمطح
ُت الِعلحمَ ََنْو   . : َتَعلَّمح لَة 

َ
أ َد َمسح لًَة َبعح

َ
أ َمسح
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 الَباُب اخَلاِمُس

اًل » ًداَتَباَعَد يَتََباَعد  » :، َموحُزونُهُ «َتَفاَعَل َيَتَفاَعل  َتَفاع  نح َمتُُه وََعَل . «َتَباع 
َ
أ

 . ِ َ الَفاِء َوالَعنيح ِلِف بنَيح
َ
ِلِ َواأل وَّ

َ
ُرف  بِِزَياَدِة اتلَّاِء يِف أ حح

َ
يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

 ِ َ اِلثننَيح ِ فََصاِعًدا. ِمثَاُل الُمَشاَرَكِة بنَيح َ اِلثحَننيح َتبَاَعَد َزيحد  : ََنْو   ؛َوبِنَاُؤهُ لِلحُمَشاَرَكِة بنِيح
ِ فََصاِعًدا َ اِلثننَيح و. َوِمثَاُل الُمَشاَرَكِة بنَيح ر  ُم.ََنْو   ؛َعنح َعمح  : تََصالََح الحَقوح

َو َما زِيَد فِيِه ثَ : انلَّْوع  اثلَّالِث   ْحر ف  ىلَعَ اثل اَل اَل َوه 
َ
بَْواب   ،ِثِّ ثَة  أ

َ
ْرَبَعة  أ

َ
َو أ  :َوه 

 الَباُب اأَلوَُّل

« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «َعَل يَْسَتْفِعل  اْستِْفَعااًل ْسَتفْ ا . «ْسَتْخَرَج يَْسَتْخِرج  اْستِْخَراًجاا
. وََعَل  ِلِ وَّ

َ
ِ َواتلَّاِء يِف أ نيح َزِة َوالسِّ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

َ
َمتُُه أ

ِديَ  ي ُكوُن َل ِة اَغبِلًا، َوقَدح يَ َوبِنَاُؤُه لِلتَّعح َرَج َزيحد  الَماَل. ََنْو  ِزًما. ِمثَاُل الُمتََعدِّ تَخح : اسح
ِزِم َوِمثَاُل  . ََنْو  اللَّ ُ نيح َجَر الطِّ تَحح ِل َوقِيَل : اسح ِفُر اهللَ ََنْو   ؛: ِلَطلَِب الِفعح َتغح سح

َ
يْ  ؛: أ

َ
 :أ

ِفَرَة ِمَن اهلِل َتَعاىَل. لُُب الَمغح طح
َ
 أ

 الَباُب الثَّاِني

« ِ . «ااْعَشْوَشَب َيْعَشوِشب  اَعِشيَْشابً » :، َموحُزونُهُ «َعَل َيْفَعْوِعل  اْفِعْيَعااًل ْفَعوْ ا
ِلِ وََحرحف  آَخرَ وََعَل  وَّ

َ
َزِة يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

َ
 ِمنح َمتُُه أ

ِ وَ  َ الَعنيح ِلِه َوالَواِو بنَيح ِ فِعح ِزمِ ِم. َوبِنَاُؤُه لُمبَالَغِة لَّ الِجنحِس َعنيح نَّه  ي َقال   ؛اللَّ
َ
َعَشَب  :أل

رحُض 
َ
لَِة،  ؛األ رحِض يِف اجلُمح

َ
ِه األ رحُض  :َوي َقال  إَِذا َنبََت ىلَعَ وَجح

َ
َشوحَشَب األ إَِذا َكُثَ  ؛اعح

رحِض.
َ
ِه األ َنبَاُت وَجح
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 الَباُب الثَّاِلُث

« ِ ل  اْفِعوَّافْ ا َل َيْفَعوِّ ِ » :، َموحُزونُهُ «اًل َعوَّ نح يَُكوَن وََعَل . «ْجلَوََّذ جَيْلَوِّذ  اْجلِوَّاًذاا
َ
َمتُُه أ

ُرف  بِِزَيا حح
َ
ِلِ َوالوَ َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ وَّ

َ
َزةِ يِف أ ِ َوالَدةِ الَهمح َ الَعنيح يحًضا ِم. َوبِنَ لَّ اَويحِن بنَيح

َ
اُؤهُ أ

نَّه   ؛  4  ِزمِ لَّ لُِمبَالََغِة ال
َ
.  ؛: َجََلَ اإِلبُِل  ي َقال  أِل ا برُِسحَعة  ً لَوََّذ اإِلبُِل َوي َقال  إَِذا َساَر َسريح  ؛: اجح

. ا بِِزَياَدِة ُُسحَعة  ً  إَذا َساَر َسريح
 الَباُب الرَّاِبُع

« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «  5َعالَّ َيْفَعال  اِْفِعْيَعااًل فْ ا ِ ا نح يَُكوَن مَ وََعَل . «ْْحِيَاًراْْحَارَّ ََيَْمار  ا
َ
تُُه أ

ِلِ وَ  وَّ
َ
َزِة يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
ِ َوالَماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ َ الَعنيح ِلِف بنَيح

َ
 وََحرحف  آَخَر مِ لَّ األ

ِلِه يِف آِخِرهِ ِمنح ِجنحِس َل  بحلَُغ ِمنح بَاِب  ِزِم؛ لَِكنح َهَذا ابَلاُب لَّ ، ِوبِنَاُؤُه لُمبَالََغِة الِم فِعح
َ
 أ

نَّه  ي َقال   ؛لِ اِلفحِعَل 
َ
َر َزيحد  أِل لَِة.  ؛: َْحِ َرَّ َزيحد  َوي َقال  إَِذا اَكَن َلُ ُْححَرة  يِف اجلُمح ِإَذا اَكَن  ؛: اْحح

َارَّ َزيحد  َوي َقال  َلُ ُْححَرة  ُمبَالَغًة.    . 6  إَِذا اَكَن َلُ ُْححَرة  ِزَياَدَة ُمبَالََغة   ؛: اْحح
 رَِّدَها ِللرَُّباِعيِّ امُلَجَوَواِحٌد ِمْن

نُهُ  7  َوُهَو بَاب  َواِحد   َدْحَرَج » :، َموحُزونُهُ «  8  َفْعلِل  َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل َفْعلََل ي  » :، َوزح
نح يَُكوَن َماِضيِه وََعَل . «َدْحرََجًة َوِدْحَراًجاي َدْحِرج  

َ
ن َمتُُه أ

َ
ُرف  بِأ حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
ىلَعَ أ

                                                            

 اتلعدي. من أكث فيه واللزوم ،«العيَ  اْعلَوََّط » يف كما متعديا ويكون -4

ِ »الصواب:  -5 ِ »أما « اًل ياَل عِ فْ ا  «.اِْفَعْوَعَل »فهو مصدر « اٌل يعَ عِ فْ ا

َرِة شيئا فشيئا مع عدم ثبوتها، « اْْحَرَّ »لكن يفرتق  -6 َفرَّ وذللك يقاليف ادلللة ىلع حصول اْلُمح َرَّ تَاَرًة واصح : اْحح
َرى، خبلف  خح

َ
َرِة مرة « اْْحَارَّ »تَاَرًة أ .فيدل ىلع حصول اْلُمح  واحدة مع ثبوتها دون َتَغيُّـر 

َجرَّدِ »هذا حشو؛ يُغين عنه قول قبله  -7 َباِِعِّ الم   «َوَواِحٌد ِمْنَها لِلر 

 .غري مقيس «فِْعاَلاًل » مقيس، واثلاين« َفْعلَلَةً »فاألول  -8
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

ِديَ يَُكوَن  ِليًَّة. َوبِنَاُؤُه لِلتَّعح صح
َ
يُع ُحُروفِِه أ ِزًما. ِمثَاُل ِة اَغبِلًا، َوقَدح يَُكوُن َل مَجِ

ي  َرجَ ََنْو  الُمتََعدِّ َبَخ َزيحد  ََنْو   ِزمِ لَّ َزيحد  اْلََجَر. َوِمثَاُل ال : َدحح   .9 : َدرح

لَْحِق َدْحَرَج،َوِستَّ       تِّ َوي َقال  لَِهذِ » ٌة ِمْنَها لم  َباِِعِّ  :هِ السِّ لَْحق  بِالر   .«الم 

 :الَباُب اأَلوَُّل

َ » :، َموحُزونُهُ «  10 َفْوِعل  َفْوَعلًَة َوفِْيَعااًل َفْوَعَل ي  » . «ْوقِل  َحْوَقلًَة وَِحْيَقااًل َحْوَقَل َي 
ُرف  بِِزَياَدِة الَواِو بَ وََعَل  حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
ِ َمتُُه أ َ الَفاِء َوالَعنيح . َوبِنَاُؤُه نيح

ِزِم َفَقطح  .ََنْو   ؛  11  لِلَّ قََل َزيحد   : َحوح
 :الَباُب الثَّاني

. «َبْيَطَرًة َوبِْيَطاًراَبْيَطَر ي بَْيِطر  » :، َموحُزونُهُ «فِْيَعااًل َفْيَعَل ي َفْيِعل  َفْيَعلًَة وَ »
 وََعَل 

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
. وَ َمتُُه أ ِ َ الَفاِء َوالَعنيح ُرف  بِِزَياَدِة ايلَاِء بنَيح حح

َ
َبَعِة أ بِنَاُؤُه رح

ِديَِة َفَقطح  يْ  ؛: َبيحَطَر َزيحد  الَقلَمَ ََنْو   ؛  12  لِلتَّعح
َ
ُه. :أ َشقَّ

                                                            

قلُت: وقد تكون  .«َرَبخَ »؛ فأصله َزائَِدة  « َدْرَبخَ »ادلال يف إىل أن  (2/338)ذهب ابن فارس يف مقاييس اللغة  -9
َل »ُسمع من باب الراء زائدة؛ ألنه  رَتحَخ  ؛: َمََش َحَّتَّ تََدبَّخَ ي َقال  ؛ «َفعَّ ِي اسح

َ
، وذللك «َدبَخَ »؛ حينئذ يكون أصله أ

نلون وابلاء با ".(َدبََّخ وَدنَّخَ ) : "وقال األصميع ".( باْلاء واخلاء إذا خفض رأسه ونكسهَدبََّح َوَدبَّخَ ): " ألزهريقال ا
 (.188(، واملصباح املنري )ص3/14انظر اللسان )، وباخلاء املعجمة فيهما واذلال املعجمة يف هذا ابلاب تصحيف

، فسكنت الواو «ٌل َع وْ فِ »منقلبة عن واو، وديلل ذلك وجودها يف املايض واملضارع، فأصله  «فِْيَعال  »ايلاء يف  - 10
 .وانحَكرَسَ ما قبلها فُقلبت ياءً 

َرَبًة.أي ؛«َجْوَرَبه َفَتَجْوَرَب »َنو:  ؛بل قد يأيت للتعدية قليل -11 لحبََسُه اجلوحرََب فَلَِبَسُه، ُُيَوحِرُبه، َجوح
َ
 : أ

 .«َسْيَطَر زيٌد، وَشْيَطَن الرجل  »َنو:  ؛بل قد يكون لزما -12
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 :الَباُب الثَّاِلُث

َْهِور  » :، َموحُزونُهُ «َفْعِول  َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل َفْعَوَل ي  » . «ْهَوَرةً وَِجْهَواًراجَ َجْهَوَر جي 
ُرف  بِِزَياَدةِ وََعَل  حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
ِ َوالَمتُُه أ َ الَعنيح ِم، َوبِنَاُؤُه لَّ  الَواِو بنَيح

ِديَةِ  يحًضا لِلتَّعح
َ
َوَر َزيحد  الحُقرحَءاََنْو   ؛  13  أ  َن.: َجهح

 :الَباُب الرَّاِبُع

ةً َوِعْثَياًراَعْثَيَ ي َعْثِي  » :، َموحُزونُهُ «ْعَيلًَة َوفِْعَيااًل َفْعيَِل فَ َفْعَيَل ي  » َمتُُه وََعَل . «َعْثَيَ
ُرف  بِِزَياَدةِ  حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
ِ َوالأ َ الَعنيح ِزمِ لَّ  ايلَاِء بنَيح  ؛ِم. َوبِنَاُؤُه لِلَّ

يْ  ؛  14  : َعثحرَيَ َزيحد  ََنْو  
َ
 لََع.َط  :أ

 :الَباُب اخَلاِمُس

َلْبِب  » :، َموحُزونُهُ «اًل َفْعلِل  َفْعلَلًَة َوفِْعاَل َفْعلََل ي  » . «َجلَْبَبًة وَِجلَْبابًاَجلَْبَب جي 
ُرف  بِِزَياَدةِ وََعَل  حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ أ

َ
ِم  َحرحف  َواِحد  ِمنح ِجنحِس َل َمتُُه أ
ِلِه يِف آخِ  ؛ِرهِ. وِ فِعح ِديَِة َفَقطح إَِذا لَِبَس اجِللحبَاَب. ؛  15  : َجلحبََب َزيحد  ََنْو   بِنَاُؤُه لِلتَّعح

                                                            

 .«َهْرَوَل زيدٌ »َنو:  ؛ويكون لزما أيضا -13

رَيِ بكرس العني، وهو الُغَباُر، ومن األفعال و يكون فِعحًل، ل« َعْثَيَ »ذهب بعضهم إىل أن  -14
إنما هو من الِعثح

يَافًا»َنو:  يََفًة وِشْ يِف  َشْ يََف ي َشْ  .بمعىن: َقَطعَ « َشْ

َخَذُه، « ءَ الّشَّ  زيدٌ  َب بَ لْ جَ »الصواب أن يقال:  -15
َ
لحبََسهُ «َجْلَبَبه َفَتَجْلَبَب و»إذا َحَصَل عليه َوأ

َ
اجِللحبَاَب، أما  ، أي: أ

ة  »َنو:  ؛لزماربما جاء ما ذكره فهو لزم، و
َ
َع.« َشْملََل الرجل  »إَِذا لَِبَسِت اجِللحبَاَب، وَنو: « َجْلَبَبِت الَمْرأ َ ُسح

َ
 إذا أ
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 :الَباُب السَّاِدُس

  18َسلَْقَيًة  َسلََْق ي َسلِْق » :، َموحُزونُهُ «  17  ءً َوفِْعاَل   ي َفْعِِل َفْعلََيةً    16  َفْعَل »
نح يَُكووََعَل . «َوِسلَْقاءً 

َ
ُرف  بِِزَياَدةِ ايلَاِء يِف آِخِرهِ. َوبِنَاُؤُه َمتُُه أ حح

َ
َبَعِة أ رح

َ
َن َماِضيِه ىلَعَ أ

ِديَةِ  ـتَّةِ : َسلحَقيحُت رَُجًل ََنْو  ؛ لِلتَّعح ،  :. َوُيَقاُل لَِهِذهِ السِّ َبايِعِّ َوَمْعىن الُملحَحُق بِالرُّ
َدَريحِن  :  19اإِلحَلاقِ  َاُد الَمصح يْ  ؛  20  احتِّ

َ
 ِق َوالُملحَحِق بِِه. الُملححَ  :أ

َو ىلَعَ نَْوَعنْيِ َوثاََل       َجرَِّد َوه  بِاِِعِّ الم   :ثٌَة ِمْنَها لَِما َزاَد ىلَعَ الر 
ُل  وَّ

َ
َبايِعِّ  :انلَّوُع األ   الُمَجرَِّد.َوُهَو َما ِزيَد ِفيِه َحرحف  َواِحد  ىلَعَ الرُّ

 َواِحٌدَوُهَو َباٌب 

نُهُ  . «َتَدْحَرج  تََدْحر ًجاتََدْحَرَج يَ » :، َموحُزونُهُ «ْعلَل  َتَفْعل اًل ْعلََل َيَتفَ َتفَ » :َوزح
، َوبَِناُؤهُ لِلحُمَطاوََعةِ وََعَل  ِلِ وَّ

َ
ُرف  بِِزَياَدةِ اتلَّاِء يِف أ حح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

َ
 ؛َمتُُه أ

َرَج َذلَِك اْلََجُر.ََنْو   ُت اْلََجَر َفتََدحح رَجح : َدحح

                                                            

 «.ي َفْعِِل َفْعلََيةً »منقلبة عن ياء، وديلل ذلك وجودها يف املصدر واملضارع « َفْعَل »األلف يف املايض  - 16

 .«فِْعاَليٌ »منقلبة عن ياء؛ لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة، فأصله « فِْعاَلء  »اهلمزة يف املصدر  - 17

ا« اةً قَ لْ سَ »اكن ينبيغ للمؤلف أن يُمثل للمصدر بعد إعلل، فيقول:  -18 مَّ
َ
، لكن حتركت «ة  جَ رَ حْ دَ كَ »فهو األصل  «َسلَْقَيةٌ » أ

فاإلعلل فيه واجب، ولم يذكره أحد من الرصفيني بغري إعلل، بل نص «. اةً قَ لْ سَ »ايلاء وانفتح ما قبلها فُقلبت ألفا فصار 
 سيبويه يف الكتاب، وابن جين يف اخلصائص، واملربد يف املقتضب ىلع اإلعلل.

ُدوِد، وهو قد فعل خلفه، فأخر الالكم ىلع اإلْلاق بعد ذكر األمثلة ىلع املل -19 حق وامللحق األصل أن يتقدم اْلَدُّ ىلع الَمحح
 به.

؛ إذ اإلْلاق يكون يف األسماء لاكن أدق "زيادة  يف ابلناء يِلُلحَحَق بآخر يلترصف ترصفه": معىن اإلحلاقولو قال:  -20
 كذلك دون احتادها يف مصدر من املصادر.
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

َجرَّدِ  انلَّوع  اثلَّايِن: َباِِعِّ الم  َو َما زِيَد فِيِه َحْرَفاِن ىلَعَ الر  َو بَابَانِ  ،َوه   :َوه 
 :الَباُب اأَلوَُّل

« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «لََل َيْفَعْنلِل  اْفِعْناَلاًل ْفَعنْ ا نح وََعَل . «َرْْنِم  اْحِرْْنَاًماْحَرْْنََم ََيْ ا
َ
َمتُُه أ

 ِ َ الَعنيح ِلِ ِوانلُّوِن بنَيح وَّ
َ
ِزِة يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
ِم لَّ  ِواليََكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

وىَل، َوبِ 
ُ
يحًضا؛األ

َ
ََم َذلَِك اإِلبُِل.ََنْو   نَاُؤُه لِلحُمَطاوََعِة أ َرْنح  : َحرحمَجحُت اإِلبَِل فَاحح

 :الَباُب الثَّاِني

« ِ اًل فْ ا ِ » :، َموحُزونُهُ «َعلَلَّ َيْفَعلِل  اْفِعالَّ ُن وََعَل . «اْقِشْعَراًرا  21  ْقَشِعر  ْقَشَعرَّ يَ ا
َ
َمتُُه أ

ِلِ وََحرحف  آَخَر ِمنح ِجنحِس َلِمِه  وَّ
َ
َزِة يِف أ ُرف  بِِزَياَدِة الَهمح حح

َ
يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستِِّة أ

نَّه  ي َقال   ؛ِزمِ لَّ اُؤهُ لُِمبَالََغِة ال، َوبِنَ اثلَّاِنيَِة يِف آِخِرهِ 
َ
ُ الرَُّجِل أِل َعَر ِجْلح ِإَذا انحتَََشَ َشَعُر  ؛: قَشح

لَِة.  هِ يِف اجلُمح ِ ُ الرَُّجِل : اِ َوي َقال  ِجْلح هِ ُمِبالََغًة.إَِذا انحتَََشَ  ؛قحَشَعرَّ ِجْلح ِ   َشَعُر ِجْلح
لَْحِق تََدْحَرجَ    :وَََخَْسٌة ِمْنَها لِم 

 :الَباُب اأَلوَُّل
نح وََعَل . «َتَجلَْبب  ََتَلْب ًباََتَلَْبَب يَ » :، َموحُزونُهُ «ْعلََل َيَتَفْعلَل  َتَفْعل اًل َتفَ »

َ
َمتُُه أ

ِلِ وََحرحف  آَخَر ِمنح  وَّ
َ
ُرف  بِِزَياَدِة اتلَّاِء يِف أ حح

َ
ِم ِجنحِس َل  يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ

ِلهِ  .ََنْو   ؛  22  ِزمِ هِ. َوبِنَاُؤُه لِلَّ يِف آِخرِ  فِعح : ََتَلحبََب َزيحد 

                                                            

فحصل فيه « ْعَرَر َيْقَشْعِرر  اِْقَش »، فأصله «اِْقَشَعرَّ َيْقَشِعر  »يف املايض واملضارع  بإداغم الراء األوىل يف اثلانية -21
اًل »إداغم يف املايض واملضارع، أما اإلداغم يف املصدر   .فألجل اللم يف املزيان« اْفِعالَّ

 .«َجلَْبْبت  زيًدا َفَتَجلَْبَب  تقول: ؛«َفْعلََل »ويأيت ُمَطاوًِع لوزن  -22
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 :الَباُب الثَّاِني
اًل َتَفْوَعَل َيتَ » ًبا» :، َموحُزونُهُ «َفْوَعل  َتَفْوع  نح وََعَل . «ََتَْوَرَب َيَتَجْوَرب  ََتَْور 

َ
َمتُه أ

 
َ
ُرف  بِِزَياَدةِ اتلَّاِء يِف أ حح

َ
. َوبِنَاُؤُه يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ ِ ِلِ َوالَواِو بنَيح الَفاِء َوالَعنيح وَّ

ِزمِ  .ََنْو   ؛  23  لِلَّ  : ََتَوحرََب َزيحد 

 :الَباُب الثَّاِلُث

اًل َتفَ » ًناتََشْيَطَن يَ » :، َموحُزونُهُ «ْيَعَل َيَتَفْيَعل  َتَفْيع  نح وََعَل . «تََشْيَطن  تََشْيط 
َ
َمتُُه أ

. َوبِنَاُؤُه يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخح  ِ َ الَفاِء َوالَعنيح ِلِ َوايلَاِء بنَيح وَّ
َ
ُرف  بِِزَياَدةِ اتلَّاِء يِف أ حح

َ
َسِة أ

ِزمِ   .  24  : تََشيحَطَن َزيحد  ََنْو   ؛لِلَّ
 :الَباُب الرَّاِبُع

اًل َتفَ » اكً تََرْهَوَك يَ » :، َموحُزونُهُ «ْعَوَل َيَتَفْعَول  َتَفْعو  نح َعَل وَ . «ََتَْهَوك  تََرْهو 
َ
َمتُُه أ

ِلِ  وَّ
َ
ُرف  بِِزَياَدةِ اتلَّاِء يِف أ حح

َ
ِ َواليَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ َ الَعنيح ِم، َوبِنَاُؤُه لَّ ِوالَواِو بنَيح

ِزمِ  .ََنْو   ؛  25  لِلَّ َوَك َزيحد  : تََرهح

                                                            

 .ِل جح ، والكهما مشتق من اجلَوحرَِب، وهو لفافة الرِّ «ْوَرَب َجْوَرْبت  زيًدا َفَتجَ »تقول:  ؛«َفْوَعَل »ويأيت للمطاوعة لوزن  -23

َد َوَتَمرَّدَ »بمعىن  ؛«َشَطنَ » هو« تََشْيَطنَ »أصل الفعل  -24 َقِّ وَتَمرُِّدهِ، و«َبع  ِدهِ َعِن اْلح يحَطاُن َشيحَطانًا بِلُعح َ الشَّ يرى ، وُسِّمِّ
، فلو َمثََّل املصنف بالفعل «َفْعلَنَ »ه نئذ يكون وزنحي ؛زائدة« َشْيَطنَ »انلون يف و «َشَيَط » أصله أنبعضهم 

 لاكن أحسن.« تََسْيَطرَ »

 «.َرْهَوْكت  الرجلَّ َفََتَْهَوكَ »ويأيت للمطاوعة؛ َنو:  -25
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 :الَباُب اخَلاِمُس

نح وََعَل . «يَتََسلََْق تََسلِْقًياتََسلََْق » :، َموحُزونُهُ «َتَفْعَل َيَتَفْعَل َتَفْعلًِيا»
َ
َمتُُه أ

ِلِ َوايلَاِء يِف  وَّ
َ
ُرف  بِِزَياَدِة اتلَّاِء يِف أ حح

َ
ِزِم؛يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ مَخحَسِة أ  آِخِرهِ. َوبِنَاُؤُه لِلَّ

يْ  ؛: تََسلحََق َزيحد  ََنْو  
َ
 . 26  نَاَم ىلَعَ َقَفاهُ  :أ

نَّ َحقِ  :اِْعلَمْ 
َ
َما تَكُ أ ِ اتلَّاِء؛ يحَقَة اإِلْلَاِق يِف َهِذهِ الُملحَحَقاِت إِنَّ وُن بَِزَياَدِة َغريح

َما َدَخلَتح لَِمعحىَن الُمَطاوََعِة  َمثًَل: َراِر ابَلاِء، َواتلَّاُء إِنَّ َما ُهَو بِتَكح َاُق يِف ََتَلحبََب إِنَّ اإِلْلح
 
َ
َرَج؛ أِل ِل الََكََمِة بِلح يِف وََسِطَها َوآِخِرَها نَّ اإِلْلَ َكَما اَكنَتح يِف تََدحح وَّ

َ
اَق ل يَُكوُن يِف أ

َح بِهِ  ِح الُمَفصَّ    27   ىلَعَ َما ََصَّ ِل.يِف ََشح

                                                            

 :-كما حاكه يف اتلاج- وغرُي واحد لم أجده بمعىن نام فيما وقفُت عليه، وإنما َذَكَر األزهريُّ  -26
لقاه ىلع َجنحِبِه، « َسلًْقا َسلََقه  »أن أصله من اثللِث 

َ
: َسلحَقيحُتُه ِسلحقاًء يزيدون فيه ايلاء، وربما قالواأي: َطَعنَُه فأ

 .بِنَاَءُه فَتََسلحََق   زيد  ََق لح : سَ تقول ؛واملشهور يف هذا ابلناء أنه ُمطاوع  لَِسلحََق 
َمْيل   تَلحِقيا": َقاَل اْبن  ش  ي: جَعلَه ُمسح

َ
ُع  ".َولم َُيعله َساك   َسلحََق فَلن  بناَءه، أ لحِق، وهو َرفح تَقٌّ ِمن السَّ وََسلحََق ُمشح

 : َدَفَعُه.أيالصوِت بشدة، وََسلََقُه، 

 (: 4/432؛ حيث قال يف َشحه ىلع املفصل )يَش عِ : ابن يَ أي -27
م أن اتلاء " أنها ملحقات  بـ "تدتََرْهَوكَ "، و"تََشْيَطنَ "، و"ََتَْوَرَب "، و"ََتَلَْبَب فأما قول يف ""  حرج"، فالكم  فيه تسامَح؛ ألنه يَُوهِّ

رج"، َتلببمزيدة  فيها لإلْلاق، وليس األمر كذلك؛ ألن حقيقَة اإلْلاق يف " ََقتح "جلبب" بـ "َدحح " إنما يه بتكرير ابلاء أْلح
ل الَكمة،تدحرجواتلاُء دخلت ملعىن املطاوعة، كما اكنت كذلك يف " إنما يكون حشًوا، أو  " ألن اإلْلاق ل يكون من أو 

 "."، اإلْلاُق بالواو وايلاء، ل باتلاء ىلع ما ذكرناتََرْهَوكَ "، و"تََشيَطنَ "، و"ََتَْوَرَب آِخًرا، وكذلك "
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

لَْحِق اَحَرْْنَمَ   :َواْثَناِن لِم 

 :الَباُب اأَلوَُّل
« ِ ِ » :، َموحُزونُهُ «لََل َيْفَعْنلِل  اْفِعْناَلاًل ْفَعنْ ا . «س  اْقِعنَْساًساَعنْسِ ْقَعنَْسَس َيقْ ا
ِ وََعَل  َ الَعنيح ِلِ ِوانلُّوِن بنَيح وَّ

َ
َزةِ يِف أ ُرف  بِِزَياَدةِ الَهمح حح

َ
نح يَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ

َ
َمتُُه أ

ِلِه يِف آِخِرهِ  وََحرحف  آَخَر ِمنح ِجنحِس َل مِ لَّ ِوال نَّه  ِزِم؛ لَّ . َوبِنَاُؤُه لُِمِبالََغِة الِم فِعح
َ
: ي َقال   أِل

لَِة.  ؛  28  الرَُّجُل  َقَعَس  رُُه يِف اجلُمح َعنحَسَس الرَُّجُل َوي َقال  إَِذا َخَرَج َصدح إَِذا َخَرَج  ؛: اقح
ُرُه ُمبَالََغًة. رُُه وََدَخَل َظهح  َصدح

 :الَباُب الثَّاني
« ِ ِ ا ِ » :، َموحُزونُهُ «  29  َفِعْنالءً ْفَعْنَل َيْفَعْنِِل ا َ ا نح وََعَل . « اْسلِْنَقاءً ْسلَْنِق ْسلَْنََق ي

َ
َمتُُه أ

ِلِ وَ  وَّ
َ
َزةِ يِف أ ُرف  بِِزَياَدةِ الَهمح حح

َ
ِ َواليَُكوَن َماِضيِه ىلَعَ ِستَِّة أ َ الَعنيح  ِم َوايلَاءِ لَّ انلُّوِن بنَيح

.  :ََنْو   ؛ِزمِ يِف آِخِرهِ. َوبِنَاُؤُه لِلَّ  لَنحََق َزيحد  اسح

                                                            

 »وذللك يأيت الوصف منه قياسا ىلع « َقِعَس »فيقال: « َل عِ فَ »إنما هو من باب  -28
َ
 «.س  عِ قَ ، وَ َس عَ قْ أ

املصدر  ه، ومثل«ايٌ اِْسلِْنقَ »بعد ألف زائدة، فأصله لوقوعها متطرفة منقلبة عن ياء  «اَفِعْناَلء  »اهلمزة يف املصدر  -29
 .«اِْفتِْعاَلءٌ »



25 
 

 
َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 30 َيُةَأْقَساُم الِفْعِل الثََّماِن

َل الُمنحَحرِصَ يِف  :ث مَّ اْعلَمْ       نَّ الِفعح
َ
ا ثَُل  أ بحَواِب إِمَّ

َ
: ََنْو  ؛ ِِثٌّ ُُمَرَّد  َسالِم  َهِذهِ األ

 َكُرَم.
ا ثَُل  ُ سَ َوإِمَّ ؛ِِثٌّ ُُمَرَّد  َغريح  .«وََعدَ »: ََنْو   اِلـم 

ا ُرَبايِعٌّ ُُمَرَّد  َسالِم   َرجَ »: ََنْو   ؛َوإِمَّ  .«َدحح
ُ َسالِ وَ  ا ُرَبايِعٌّ ُُمَرَّد  َغريح حَزَل وَسح »: ََنْو   ؛م  ـإِمَّ  .«وََس َوَزل

ا ثَُل  كحَرمَ »: ََنْو   ؛ِِثٌّ َمِزيد  ِفيِه َسالِم  َوإِمَّ
َ
 .«أ

ا ثَُل  ُ َسالِم  َوإِمَّ وحَعدَ »: ََنْو  ؛ ِِثٌّ َمِزيد  ِفيِه َغريح
َ
 .«أ

ا رُ  َرجَ »: و  ََنْ  ؛َبايِعٌّ َمِزيد  ِفيِه َسالِم  َوإِمَّ  .«تََدحح
ُ َسالِ  ا ُرَبايِعٌّ َمِزيد  ِفيِه َغريح وََس »: ََنْو   ؛م  ـَوإِمَّ  .«تَوَسح

ْقَسا
َ
ْقَسام  اثلََّمانَِية  َوي َقال  لَِهِذهِ األ

َ
.ِم: األ

                                                            

سالم، ثم لك منهما ثلِث وربايع، ُمردا اكن أو مزيدا، فتصري القسمة  الفعل إما أن يكون ساملا أو غري ألن -30
سالم،   مزيد فيه غيفيه سالم، وثالث وثالث مزيد الث ُمرد غي سالم،، وثثالث ُمرد سالم»ثمانيَة أنواع: 

 «.ورباِع ُمرد سالم، ورباِع ُمرد غي سالم، ورباِع مزيد فيه سالم، ورباِع مزيد فيه غي سالم
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

 31 َأْقَساُم الِفْعِل الَسْبَعُة
نَّ لُكَّ فِعحل   :َواْعلَمْ 

َ
 :أ

ا َصِحْيحٌ  ي لَيحَس يِف إِمَّ ِ ِمِه َحرحف  ِمنح ُحُروحِف  ُمَقابَلَِة فَائِِه، َوَعيحِنِه، َوَل ، َوُهَو اذلَّ
:  ،الِعلَّةِ  لِف  »َويِهَ

َ
، َواأل ، َوايَلاء    «.رَ ـنََص »: ََنْو   ؛«، َوالَهْمَزة ، َواتلَّْضَعيف  الَواو 

ْعَتٌل  ا م  ي يَُكوُن يِف ُمَقابَلَِة فَائِهِ  :  32  َوإِمَّ ِ : ََنْو   وِف الِعلَِّة؛ َحرحف  ِمنح ُحرُ َوُهَو اذلَّ
 .«رَ ـَوَعَد، َويََس »

ْجَوف  
َ
ا أ ي يَُكوُن يِف ُمَقابَلَِة َعيحِنِه َحرحف  ِمنح ُحُروِف الِعلَّةِ  :َوإِمَّ ِ : ََنْو   ؛َوُهَو اذلَّ

 .«َقاَل، َوََكَل »
ا نَاقٌِص  ِ  :َوإِمَّ : ََنْو  لَِّة؛ العِ ِمِه َحرحف  ِمنح ُحُروِف ي يَُكوُن يِف ُمَقابَلَِة َل َوُهَو اذلَّ

 .«َوَرَم  َغَزا،»
ا لَِفيٌف  فَاِن ِمنح ُحُروحِف الِعلَّةِ  :َوإِمَّ ي يَُكوُن ِفيِه َحرح ِ : ،َوُهَو اذلَّ ِ َمنيح  َوُهَو ىلَعَ قِسح

ل   وَّ
َ
ُرونُ األ ي يَُكونُ  ؛: اللَِّفيُف الَمقح ِ فَاِن ِمنح ِمِه حَ  يِف ُمَقابَلَِة َعيحِنِه َوَل َوُهَو اذلَّ رح
 .«َطَوى»َِنحُو:  الِعلَِّة؛ ُحُروِف 

ُروُق َواثلَّايِن  ي يَُكو ؛: اللَِّفيُف الَمفح ِ فَاِن ِمنح ِمِه حَ ُن يِف ُمَقابَلَِة فَائِِه َوَل َوُهَو اذلَّ رح
.«َوَق »ََنحُو:  ُحُروِف الِعلَِّة؛

                                                            

 «.ثال، واألجوف، وانلاقص، واللفيف بنوعيه، واملهموز، واملضاعفالمِ و الصحيح،»ويه:  -31

 وهو الِمثَاُل. -32
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

َضاَعٌف  ا م  ي يَُكوُن َعينُُه َوَل َوهُ  :َوإِمَّ ِ ، «َمدَّ »: ََنْو   ؛ُمُه ِمنح ِجنحس  َواِحد  َو اذلَّ
اِل اثلَّاِنيَِة. دحِغَمتح يِف ادلَّ

ُ
وىَل ُثمَّ أ

ُ
اِل األ لُُه َمَدَد ُحِذفَتح َحَرَكُة ادلَّ صح

َ
 أ

ِ  :َواإِلْداَغم   َحِد الُمتََجانَِسنيح
َ
 يِف اآلَخِر.   33  إِدحَخاُل أ

نَْواع  
َ
َو ىلَعَ ثاَلَثَِة أ  : َوه 

ل   وَّ
َ
نح  ؛: َواِجب  انلَّْوع  األ

َ
وح َوُهَو أ

َ
ِ أ َكنيح فَاِن الُمتََجانَِساِن ُمتََحرِّ  يَُكوَن اْلَرح

ُل َساِكنًا وَ  وَّ
َ
اًك؛يَُكوَن اْلَرحُف األ ا»: ََنْو   اْلَرحُف اثلَّايِن ُمتََحرِّ د  مدًّ  .  «َمدَّ َيم 

؛انلَّوع  اثلَّاين ِ مُ  : َجائِز  ُل ِمَن الُمتََجانَِسنيح وَّ
َ
نح يَُكوَن اْلَرحُف األ

َ
اًك، َوُهَو أ تََحرِّ

؛َواْلَرحُف اثلَّ  دَّ »: ََنْو   ايِن َساِكنًا بُِسُكون  َعرِض  ُددح َفنُِقلَتح َحَرَكُة  ،«لَْم َيم  لُُه لَمح َيمح صح
َ
أ

كَ  وىَل إىَِل الِميِم ُثمَّ ُحرِّ
ُ
اِل األ اُل اثلَّاِنيَُة إِمَّ ادلَّ ِ ِلَكوِن ِت ادلَّ وح بِالَكرسح

َ
مِّ أ وح بِالضَّ

َ
ا بِالَفتحِح أ

وىَل ِفيَها، فََصاَر 
ُ
اُل األ دحِغَمتح ادلَّ

ُ
لَمح »بِاإلِدحاَغِم، َوَُيُوُز  «لَمح َيُمدَّ »ُسُكونَِها َعرًِضا، ُثمَّ أ

ُددح  . «َيمح  بِالَفكِّ
؛انلَّوع  اثلَّالِث        تَِنع  اًك،  : ُممح ِ ُمتََحرِّ ُل ِمَن الُمتََجانَِسنيح وَّ

َ
نح يَُكوَن األ

َ
َوُهَو أ

؛ َواثلَّايِن  يِلٍّ صح
َ
.«َمَدْدت  إىَِل َمَدْدنَ »: ََنْو   َساِكنًا بُِسُكون  أ

                                                            

َحد  الِمْثلنَيِ إِْدخَ »لو قال:  -33
َ
؛ ألن لفَظ اتلََّجانُِس ليس بعريب صحيح، وقد أنكره األصميع ألنه أصحلاكن « ال  أ

 .د  ُمَولَـّ
اْلد؛ ألنه لم يتََعرَّضح هذا يشمله ل املعىن وعلماء اتلجويد يفرقون بني إداغم املتجانسني واملتماثلني وهذا 

لم حيرتزوا من غريه، ذللك ا من اإلداغم؛ ُمَضاَعِف نوع واحدً علماء اتلرصيف يذكرون يف الفعل الألن  ؛للصفات
َتَقارَِبنْيِ يِف اآلَخِر » قلنا يف حده: هِ أردنا الحرتاَز من ذلك لُكِّ  فإذا َحِد انلَِّظْيـَرْيِن أو الِمْثلنَْيِ أو الم 

َ
هو إِْدَخال  أ

 «.للتخفيف
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َساِس 

َ
يِف  َمْْت  الَِناءِ واأل يف ِعلِْم اتلَّْْصِ

وزٌ  ا َمْهم  َحُد حُ  :َوإِمَّ
َ
ي يَُكوُن أ ِ َزًة؛َوُهَو اذلَّ ِليَِّة َهمح صح

َ
َل، »: ََنْو   ُروفِِه األ

َ
َخَذ، َوَسأ

َ
أ

 
َ
ُموحزَ ، «َوَقَرأ َزُة يِف ُمَقابَلَِة فَائِِه يَُسىمَّ َمهح إِنح اَكنَِت الَهمح

 .الَفاءِ  فَ
. ِ ُموحَز الَعنيح  َوإِنح اَكنَتح يِف ُمَقابَلَِة َعيحِنِه يَُسىمَّ َمهح

َز الإِنح اَكنَتح يِف ُمَقابَلَِة َل وَ   ُموح  ِم.لَّ ِمِه يَُسىمَّ َمهح
قحَساُم الَسبحَعةُ 

َ
قحَساِم: األ

َ
َها َهَذا اَلْيت  ، َوُيَقاُل هِلِذهِ األ  :   34  جَيَْمع 

تح ِمثَا تح وُمَضاَعفح َصِحيَحسح وَفح ***  لَسح جح
َ
ُموُز وأ لَِفيحف  ونَاقِص  وَمهح

                                                            

 حبر الوافر، ومفتاح الوافر:من وهو هو بالفارسية، و -34
َفاَْعلَت   ْعِر َوافِر َها مَجِْيل  *** م  َفاَْعلَت  ـُب  ور  الشِّ ْول  ـْن م   ْن َفع 

ب    .تلفعيلة األوىل واثلانية يف لك شطرللك من ا لكن حصل َعصح
ْ »تسكني اْلرف اخلامس الُمتََحرِِّك، فتصري  :والَعْصب   َفاَْعلْْت   «.َمَفاِعيل ن»، ثم تُنقل إىِل «5/5/5//-م 
ْ »ف  للتفعيلة األخرية، اليت يه يف األصل وحصل َقطح  َفاَْعلَْت  َفاَْعْل »فصارت « م  ول ْن »ثم نُقلت إىل « م  ، «5/5//-َفع 

ِب، والَقْطف   ِف مع الحَعصح : حذف السبب اخلفيف من آخر اتلفعيلة مع تسكني اخلامس أي: اجتماع اْلَذح
 فيصري وزُن ابليت:، املتحرك

ول نْ َمَفاِعيل ْن َمَفاِعيل ْن فَ  ول ْن *** َمَفاِعيل ْن َمَفاِعيل ْن َفع   ع 
تَُب عروضيا:  ألنه يُكح

َضاَعْف  -َسْت ـاْ ِمَثالَ  -َسْت  َصِحيَحاْ  وْ  نْ قِص   -نَا  نْ لَِفْيف   م  ْجَوْف  - َمْهم 
َ
 ز  أ

//0/0/0 -//0/0/0 - //0/0 //0/0/0 - //0/0/0 - //0/0 
ُذوُف َهَزُج المُ ويه نفس الصورة اليت يأيت عليها ال ُس الَمحح  .َسدَّ

َساِس:فله معىن عندهم، فقد  «ستا»أما لفظ 
َ
 قال صاحب  تَلِْخيِص األ

ِن الَكمِة خربا، وإذا اكن آخر الَكمة مفتوحا ُيب إثباُت ألِفِه يف اخلط، ول « است»واعلم أن لفظ  علمُة َكوح
ا ولَ  ِظ.. إىل أن قال: وذلا َحَذَف األلَف َخط  ًظا".يلزُم يف اتلَّلَفُّ  فح

تح  ، وهو خرب ملبتدإ مذوف تقديره: أي ؛فَصِحيَحسح  .«أوهلا صحيحٌ »: صحيح 
ِ  اإِلِِْنَباء  »يف كتاب سميت ه َخسة دروس ف رَِّغْت وقد قمت  بشح مْت الناء يف  -  «.اءِ نَ الِ  ْْتِ مَ  ِح ْشَ ب
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تلخيص مْت الناء

 تلخيص منت البناء رابعا:

 اجملرد واملزيد وامللحق من األفعال

 «ستة أبواب»أوال: الفعل الثالثي اجملرد 
 «موزونه» مثال عليه الباب

ل    نََْصَ َيْنْص    َفَعَل َيْفع 
َب يَْْضِب   َفَعَل َيْفِعل    ََضَ

 َفَتَح َيْفَتح   َعل  َفَعَل َيفْ 
 َعلَِم َيْعلَم   َفِعَل َيْفَعل  
ل   َل َيْفع  ن   َفع  َن ََيْس   َحس 
 َحِسَب ََيِْسب   َفِعَل َيْفِعل  

 وهو ثالثة أقسام: «اثنا عشر بابا»ثانيا: الفعل الثالثي املزيد فيه 

 «ثالثة أبواب»القسم األول: املزيد فيه حبرف واحد 
 ِ  إ

ْفَعَل ي ْفِعل 
َ
ْكَرَم ي ْكرِم  إِْكَراًما ْفَعااًل أ

َ
 أ

ل  َتْفِعْياًل  َل ي َفعِّ َيًا َفعَّ ح  َتْفر  َح ي َفرِّ  َفرَّ
َفاَعلًَة َوفَِعااًل َوفِيَعااًل  َقاتَلًَة َوقَِتااًل َوقِيَتااًل  َفاَعَل ي َفاِعل  م   َقاتََل ي َقاتِل  م 

 «مخسة أبواب»القسم الثاني: املزيد فيه حبرفني 
 اِنَْكَسَ َيْنَكِس  انِْكَساًرا َفَعَل َيْنَفِعل  انِْفَعااًل اِنْ 

 اِْجَتَمَع جَيَْتِمع  اْجتَِماًع  اِْفَتَعَل َيْفَتِعل  اْفتَِعااًل 
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 اِْْحَرَّ ََيَْمر  اْْحَِراًرا اِْفَعلَّ َيْفَعل  اْفِعاَلاًل 
اًل  ل  َتَفع  َل َيَتَفعَّ  َكل ًماتََكلََّم َيَتََكَّم  تَ  َتَفعَّ

اًل  ًدا َتَفاَعَل َيَتَفاَعل  َتَفاع   َتَباَعَد يَتََباَعد  َتَباع 
 «أربعة أبواب»القسم الثالث: املزيد فيه بثالثة أحرف 

 اِْسَتْخَرَج يَْسَتْخِرج  اْستِْخَراًجا اِْسَتْفَعَل يَْسَتْفِعل  اْستِْفَعااًل 
 ْوَشَب َيْعَشوِشب  اَعِشيَْشابًااْعَش  اِْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعل  اْفِعْيَعااًل 

ل  اْفِعوَّااًل  َل َيْفَعوِّ  اِْجلَوََّذ جَيْلَوِّذ  اْجلِوَّاًذا اِْفَعوَّ
 اِْْحَارَّ ََيَْمار  اِْْحِيَاًرا اًل اِْفَعالَّ َيْفَعال  اِْفِعْياَل 

 «باب واحد»ثالثا: الفعل الرباعي اجملرد 

 َدْحَرَج ي َدْحِرج  َدْحرََجًة َوِدْحَراًجا فِْعاًلاًل َفْعلََل ي َفْعلِل  َفْعلَلًَة وَ 
 «ستة أبواب»رابعا: الفعل الثالثي امللحق بالرباعي اجملرد 

َْوقِل  َحْوَقلًَة وَِحْيَقااًل  َفْوَعَل ي َفْوِعل  َفْوَعلًَة َوفِْيَعااًل   َحْوَقَل َي 
 بَْيِطر  َبْيَطَرةً َوبِْيَطاًراَبْيَطَر ي   َفْيَعَل ي َفْيِعل  َفْيَعلًَة َوفِْيَعااًل 
َْهِور  َجْهَوَرةً وَِجْهَواًرا َفْعَوَل ي َفْعِول  َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل   َجْهَوَر جي 
ةً َوِعْثَياًرا َفْعَيَل ي َفْعيَِل َفْعَيلًَة َوفِْعَيااًل   َعْثَيَ ي َعْثِي  َعْثَيَ
َلْبِب  َجلَْبَبًة وَِجلَْبابًا َفْعلََل ي َفْعلِل  َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل   َجلَْبَب جي 

 َسلََْق ي َسلِْق َسلَْقاةً َوِسلَْقاءً  ةً  َوفِْعاَلءً َفْعَل ي َفْعِِل َفْعاَل 
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 وهو قسمان: «ثالثة أبواب»خامسا: الفعل الرباعي املزيد فيه  

 «باب واحد»القسم األول: الرباعي املزيد فيه حبرف واحد 
 تََدْحَرَج َيَتَدْحَرج  تََدْحر ًجا َفْعلَل  َتَفْعل اًل َتَفْعلََل َيتَ 

 «بابان»القسم الثاني: الرباعي املزيد فيه حبرفني 
 اِْحَرْْنََم ََيَْرْْنِم  اْحِرْْنَاًما اِْفَعْنلََل َيْفَعْنلِل  اْفِعْناَلاًل 

اًل   َراًرااِْقَشَعرَّ َيْقَشِعر  اْقِشعْ  اِْفَعلَلَّ َيْفَعلِل  اْفِعالَّ
 «مخسة أبواب»وهو « َتَفْعَلَل» سادسا: الثالثي امللحق بالرباعي املزيد حبرف وهو 

 ََتَلَْبَب َيَتَجلَْبب  ََتَلْب ًبا َتَفْعلََل َيَتَفْعلَل  َتَفْعل اًل 
اًل  ًبا َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعل  َتَفْوع   ََتَْوَرَب َيَتَجْوَرب  ََتَْور 

اًل َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعل   ًنا  َتَفْيع   تََشْيَطَن يَتََشْيَطن  تََشْيط 
اًل  اكً  َتَفْعَوَل َيَتَفْعَول  َتَفْعو   تََرْهَوَك يَََتَْهَوك  تََرْهو 
 تََسلََْق يَتََسلََْق تََسلِْقًيا َتَفْعَل َيَتَفْعَل َتَفْعلًِيا

 «بابان»وهو « ْنَلَلِاْفَع »سابعا: الثالثي امللحق بالفعل الرباعي املزيد فيه حبرفني 

 اِْقَعنَْسَس َيْقَعنِْسس  اْقِعنَْساًسا اِْفَعْنلََل َيْفَعْنلِل  اْفِعْناَلاًل 
 اِْسلَْنََق يَْسلَْنِق اْسلِْنَقاءً  اِْفَعْنَل َيْفَعْنِِل اَِفِعْنالءً 
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 «قسمتان»األفعال  قسمة

 : َأْقَساُم الِفْعِل الثََّماِنَيُةاألوىل

َرٌَّد َسالِمٌ   َكر مَ  ث اَلِث  ُم 
َرٌَّد َغْي  َسالِـم    َوَعدَ  ث اَلِث  ُم 

َرٌَّد َسالِمٌ  َباِِع  ُم   َدْحَرجَ  ر 
َرٌَّد َغْي  َسالِـم   َباِِع  ُم   َوْسَوَس َوَزلَْزَل  ر 
ْكَرمَ  ث اَلِث  َمِزيٌد فِيِه َسالِمٌ 

َ
 أ

ْوَعدَ   َسالِم  ث اَلِث  َمِزيٌد فِيِه َغْي  
َ
 أ

َباِِع  َمِزيٌد فِيِه َسالِمٌ   تََدْحَرجَ  ر 
َباِِع  َمِزيٌد فِيِه َغْي  َسالِـم    تََوْسَوَس  ر 
 : َأْقَساُم الِفْعِل الَسْبَعُةالثانية

 نََصـرَ  َصِحْيحٌ 
 َوَعَد، َويََسـرَ  ِمَثاٌل 

ْجَوف  
َ
 َقاَل، َوََكَل  أ

 َغَزا، َوَرَم  نَاقٌِص 
ون  يٌف لَفِ   َطَوى َمْقر 

وق   لَِفيٌف   َوَق  َمْفر 
َضاَعٌف   َمدَّ  م 
وزٌ    َمْهم 

َ
َل، َوَقرَأ

َ
َخَذ، َوَسأ

َ
 أ
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 اجملرد واملزيد وامللحق من األفعال من حيث التعدي واللزوم

 «ستة أبواب»أوال: الفعل الثالثي اجملرد 
 الالزم املتعدي الباب

ل    َخَرَج َزْيدٌ  ًرانََْصَ َزْيٌد عمْ  َفَعَل َيْفع 
َب َزْيٌد عْمًرا َفَعَل َيْفِعل    َجلََس َزْيدٌ  ََضَ
 َذَهَب َزْيدٌ  َفَتَح َزْيٌد اَلاَب  َفَعَل َيْفَعل  
لَةَ  َفِعَل َيْفَعل  

َ
 وَِجَل َزْيدٌ  َعلَِم َزْيٌد الَمْسأ

ل   َل َيْفع  َن َزْيدٌ  ال يكون متعديا َفع   َحس 
 َوثَِق َزْيدٌ  َفاِضاًل  َعْمًرا َزْيدٌ  َحِسَب  َفِعَل َيْفِعل  

 وهو ثالثة أقسام: «اثنا عشر بابا»ثانيا: الفعل الثالثي املزيد فيه 

 «ثالثة أبواب»القسم األول: املزيد فيه حبرف واحد 
ْفَعَل ي ْفِعل  إِْفَعااًل 

َ
ْكَرَم َزْيٌد َعْمًرا أ

َ
ل   أ ْصَبَح الرَّج 

َ
 أ

ل  َتْفِعْياًل  َل ي َفعِّ بَْواَب  َزْيدٌ  َق َغلَّ  َفعَّ
َ
 اإِلبِل   َموََّت  األ

َفاَعلَةً   َساَفَر َزْيدٌ  َعْمًرا َزْيدٌ  َقاتََل  َفاَعَل ي َفاِعل  م 
 «مخسة أبواب»القسم الثاني: املزيد فيه حبرفني 

 اِنَْكَسَ الز َجاج   ال يكون متعديا اِْنَفَعَل َيْنَفِعل  انِْفَعااًل 

 اِْجَتَمَع زيٌد بعمرو   ال يكون متعديا ااًل اِْفَتَعَل َيْفَتِعل  اْفتِعَ 

 اِْْحَرَّ وَْجه  َزْيد   ال يكون متعديا اِْفَعلَّ َيْفَعل  اْفِعاَلاًل 
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اًل  ل  َتَفع  َل َيَتَفعَّ  تََكلََّم زيدٌ  َتَعلَّْمت  الِعلْمَ  َتَفعَّ
اًل   تََصالََح الَْقْوم   تبادنلا احلديَث  َتَفاَعَل َيَتَفاَعل  َتَفاع 

 «أربعة أبواب»القسم الثالث: املزيد فيه بثالثة أحرف 
ْسَتْغِفر  اللَ  اِْسَتْفَعَل يَْسَتْفِعل  اْستِْفَعااًل 

َ
نْي   أ  اْسَتْحَجَر الطِّ

ْرض   َخلِيل   ك    اِْحلَْواَلكَ  اِْفَعْوَعَل َيْفَعْوِعل  اْفِعْيَعااًل 
َ
 اْعَشْوَشَب األ

ل  اْفِعوَّ  َل َيْفَعوِّ ْهرَ  اعلَوََّط  ااًل اِْفَعوَّ  اْجلَوََّذ اإِلبِل   الم 
 اْْحَارَّ َزْيدٌ  امتعدي يكون ال اِْفَعالَّ َيْفَعال  اِْفِعْياَلاًل 

 «باب واحد»ثالثا: الفعل الرباعي اجملرد 

 َدْرَبَخ َزْيدٌ  َدْحَرَج َزْيٌد احَلَجرَ  َفْعلََل ي َفْعلِل  َفْعلَلَةً 
 «ستة أبواب»ق بالرباعي اجملرد رابعا: الفعل الثالثي امللح

يدَ  َصوَمعَ  َفْوَعَل ي َفْوِعل  َفْوَعلًَة َوفِْيَعااًل   َحْوَقَل َزْيدٌ  الَّثَّ
ابَّةَ  بَيَطرَ  َفْيَعَل ي َفْيِعل  َفْيَعلًَة َوفِْيَعااًل   الرجل   َشْيَطنَ  ادلَّ
 زيدٌ  َهْرَوَل  ْرَءانَ َجْهَوَر َزْيٌد الْق   َفْعَوَل ي َفْعِول  َفْعَولًَة َوفِْعَوااًل 
يََف  َفْعَيَل ي َفْعيَِل َفْعَيلًَة َوفِْعَيااًل   َعْثَيَ َزْيدٌ  اللَّْحمَ  َشْ
 الرجل   َشْملََل  الَماَل  زيدٌ  َجلَْبَب  َفْعلََل ي َفْعلِل  َفْعلَلًَة َوفِْعاًلاًل 
اًل  َسلَْقْيت   َفْعَل ي َفْعِِل َفْعاَلةً  َوفِْعاَلءً  ِ  َحْنَظى رَج   هِ ب
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 وهو قسمان:« ثالثة أبواب»خامسا: الفعل الرباعي املزيد فيه  

 «باب واحد»القسم األول: الرباعي املزيد فيه حبرف واحد 
 احَلَجر   تََدْحَرجَ  ال يكون متعديا َتَفْعلََل َيَتَفْعلَل  َتَفْعل اًل 

 «بابان»القسم الثاني: الرباعي املزيد فيه حبرفني 
 اإِلبِل   اْحَرْْنَمَ  متعديا يكون ال َعْنلِل  اْفِعْناَلاًل اِْفَعْنلََل َيفْ 

اًل  لِ  ِجْل   اِْقَشَعرَّ  متعديا يكون ال اِْفَعلَلَّ َيْفَعلِل  اْفِعالَّ  الرَّج 
 «مخسة أبواب»وهو « َتَفْعَلَل» سادسا: الثالثي امللحق بالرباعي املزيد حبرف وهو 

 َزْيدٌ  ََتَلَْبَب  متعديا يكون ال َتَفْعلََل َيَتَفْعلَل  َتَفْعل اًل 
اًل   َزْيدٌ  ََتَْوَرَب  متعديا يكون ال َتَفْوَعَل َيَتَفْوَعل  َتَفْوع 
اًل   َزْيدٌ  تََشْيَطنَ  متعديا يكون ال َتَفْيَعَل َيَتَفْيَعل  َتَفْيع 
اًل   َزْيدٌ  تََرْهَوكَ  متعديا يكون ال َتَفْعَوَل َيَتَفْعَول  َتَفْعو 

 َزْيدٌ  تََسلََْق  متعديا يكون ال َتَفْعَل َتَفْعلًِياَتَفْعَل يَ 
 «بابان»وهو « ِاْفَعْنَلَل »سابعا: الثالثي امللحق بالفعل الرباعي املزيد فيه حبرفني 

ل   اْقَعنَْسَس  فيه خالف اِْفَعْنلََل َيْفَعْنلِل  اْفِعْناَلاًل   الرَّج 
 اِْسلَْنََق َزْيدٌ  ففيه خال اِْفَعْنَل َيْفَعْنِِل اَِفِعْنالءً 

 
 مت بفضل اهلل


